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Noaptea min. 150C

Campanie de strângere de cărți și Campanie de strângere de cărți și 
rechizite noi, demarată de Shopping rechizite noi, demarată de Shopping 

City Târgu Jiu și World Vision RomâniaCity Târgu Jiu și World Vision România

Criminaliștii din Gorj și procurorii Criminaliștii din Gorj și procurorii 
DIICOT au capturat DROGURI DE RISC DIICOT au capturat DROGURI DE RISC 
în valoare de 1,5 milioane de euro!în valoare de 1,5 milioane de euro!
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Contract semnat: Creșă Contract semnat: Creșă 

nouă la Tismana, prin PNRRnouă la Tismana, prin PNRR

Dosarul "Dinuică"! Primarul de Corcova, acuzat că Dosarul "Dinuică"! Primarul de Corcova, acuzat că 
trafi chează iar locuri de muncă la Cariera Roșiuța!trafi chează iar locuri de muncă la Cariera Roșiuța!

Bucătăria lui Fabi:  
Ștrudel cu mere, 

original austriac 
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Olimpicul Tudor Păișanu Olimpicul Tudor Păișanu 
a ajuns la Paris!a ajuns la Paris!

Campania de strângere de fonduri 
pentru unul dintre copiii extrem de 
inteligenți ai Gorjului a dat roade. 
Chiar dacă în plan local nu a fost 
mare frenezie pe această temă, Tu-

dor Păișanu a reușit să 
stârnească interesul și 
admirația pe alte me-
leaguri din țara aceas-
ta și chiar din străină-
tate, iar ieri a putut 
pleca la studii fără ca 
părinții săi să mai fie 

nevoiți să își vândă 
apartamentul 

din Filiași 
pentru a-l 
ajuta fi-
nanciar. 

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,Râsul es te cea mai mică dist anţă dintre doi oameni." -  Vict or Borge,,Râsul es te cea mai mică dist anţă dintre doi oameni." -  Vict or Borge
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Fer. Ingrid, † Fer. Ingrid, 
călug.călug.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8734  -0,0022
Dolarul SUA       4,8739  -0,0012 
Gramul de aur                     274,1764 -0,2435 
Francul elveţian                        5,0325  -0,0178  
100 Yeni japonezi                     3,5494  -0,0028
Lira sterlină      5,7839 -0,0280 
Leva bulgărească       2,4947 +0,0029
Leul moldovenesc                     0,2495  -0,0012     
100 Forinţi maghiari     1,2051  +0,0025 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sf. Mc. Mamant; †) Sf. Mc. Mamant; 
Sf. Ier. Ioan Sf. Ier. Ioan 
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Scandaluri în coaliție!Scandaluri în coaliție!
Motto: „Eu sunt ministrul 

Muncii și celor care muncesc 
acum, sunt ministrul Muncii ce-
lor care au muncit până acum 
și nu mi se pare corect ca într-o 
țară civilizată cei care au muncit 
și cei care muncesc să se zbată 
în sărăcie.”

Marius Budăi, Declarație 
făcută joi, la Parlament

Partidul Național Liberal 
s-a inflamat până pes-
te poate la declarațiile 

ministrului Muncii, Marius Bu-
dăi, despre propunerile făcu-
te de acesta în legătură cu po-
sibilitatea ca, de la 1 ianuarie 
2023, pensiile să fie majorate 
cu 10%, iar salariul minim să 
ajungă de la 2550 lei la 3.000 de 
lei.   Pretinșii liberali au ținut și o 
ședință de urgență a conducerii, 
miercuri după amiază, la finalul 
căreia prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, totodată și președinte al 
PNL, s-a exprimat că este ulti-
ma dată când acceptă asemenea 
declarații, referitoare la pensii și 
salarii, fără ca propunerile re-
spective să fi fost discutate în 
ședințele coaliției de guvernare. 

NICI MARIUS BUDĂI NU SE 
LASĂ! Poziția prim-ministru-
lui Nicolae Ciucă, elegantă ce-i 
drept, a mai potolit scandalul 
din coaliție, iscat de contrele 
dintre Partidul Social Democrat 
și Partidul Național Liberal. Nici 
Marius Budăi, ministrul Muncii 
nu s-a lăsat mai prejos și le-a 
dat o replică contestatarilor săi 
din PNL.

„Am acordul Partidului Soci-
al Democrat pentru majorarea 
pensiilor cu 10% și a salariului 
minim la 3.000 de lei. Trag nă-
dejde ca în urma discuțiilor din 
coaliție să se ia o decizie în acest 

sens. Spre binele cetățenilor,” a 
spus, între altele Marius Budăi. 
Și cum sunt doar variante de lu-
cru, nici eu nu pricep de ce s-au 
inflamat așa de tare unii pretinși 
liberali!

Oricum, știam dinainte că aces-
te propuneri se bazează pe niște 
analize și simulări, iar Adrian Câ-
ciu, ministrul social-democrat al 
Finanțelor Publice anunțase și el 
că în Bugetul pe anul 2023, care va 
fi adoptat la finele anului în curs, 
vor fi bani pentru aceste măriri.

Oftica unor lideri liberali vine 
din faptul că ei pretind, ce-i drept, 
că social-democrații și-ar face pu-
blicitate prin aparițiile lor la postu-
rile de televiziune.

Deocamdată, vrem nu vrem, tre-
buie să recunoaștem că există o fisu-
ră de lucru între PSD și PNL. În plus, 
Partidul Social Democrat nu vrea să-
și asume gravele erori ale guvernelor 
de dreapta conduse de Orban Ludo-
vic și Florin Cîțu.

VRĂJELI ȘI AMÂNĂRI. Oricum 
am lua-o, contextul este extrem de 
dificil și România este obligată să 
facă față mai multor crize spre a ieși 
țara din iarna ce se anunță și ea foar-
te grea. Prețurile tot cresc, inflația 
probabil că a ajuns la 17%, dacă nu 
chiar la 20% și veniturile cetățenilor 
României nu au cum să crească 
dacă parteneriide coaliție ai social-
democraților, pretinșii liberali nu-și 
vor da acceptul.

Vrăjeala cu o nouă Lege a salari-
zării și cu o altă Lege a pensiilor, care 
deși există nu se mai aplică de ani 
de zile, nu ține, iar oamenii necăjiți 
se vor revolta. Un protest apropiat și 
anunțat este cel organizat de Alianța 
pentru Unirea Românilor(AUR), prin 
energicul lor lider, George Simion.

Plafonarea și compensarea 
prețurilor la energia electrică stabili-
tă până pe 31 martie 2023, nu este o 

măsură bună. Ci una care mai rău 
încurcă și duce la găuri în Bugetul 
de stat al României pe perioada ce 
vine, adică până în primăvara viitoa-
re.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PE 
ENERGIE, AMÂNATĂ? O ședință a 
Guvernului pentru adoptarea unei 
ordonanțe de urgență, pentru sta-
bilirea prețului la energia electrică, 
trebuia să aibă loc miercuri și s-a  
amânat pentru joi. 

Prim-ministrul Nicolae Ciucă 
s-a arătat a fi un mare patriot prin 
neacceptarea formei superficiale a 
ordonanței prezentată de ministrul 
catastropfal al Energiei, Virgil Po-
pescu, căruia i-a cerut imperativ să 
vină cu una în care să să nu fie pă-
gubită economia națională.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă 
dorește ca această OUG pe energie 
să fie adoptată săptămâna viitoare, 
iar tupeistul de Virgil Popescu vrea 
peste două săptămâni!

Chiar și așa, social-democrații 
solicită demiterea lui Virgil Popescu, 
căruia – după cum se vede treaba – 
nu-i pasă de nimeni și de nimic. Are, 
probabil, susținere mult mai înaltă 
sau din străinătate!

ION PREDOȘANU

Un lan de aur e grâul
care păzește pârâul
să meargă în viitor
pe poteca știută numai de el
toată noaptea până în zori
și cu flori fel de fel
răsărite în lumină
pe lună plină
îndrgostiții nu suferă de ger
chiar dacă umbra lor doarme-n țărână
umbrită de cer
unde o floare se închină
melancoliei spiritului pur
dând numelui pot să jur
floarea florilor din grădină
la tine fiindu-mi gândul cât sper
și stelele mai sunt pe cer
nimic nu-ți mai cer
decât să-ți spun noapte bună
să adormim împreună
cu capul eu pe mâna stângă
visele rele să nu ne-ajungă
și nici blestemele pe cale lungă
de astăzi de mâine și ieri
visând numai la frumoasele primăveri de acasă
unde dragostea să trăim abia ne lasă.

ION CĂPRUCIU

Dragostea tuturor
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Dosarul “Dinuică”! Primarul de Corcova, acuzat că trafi chează iar Dosarul “Dinuică”! Primarul de Corcova, acuzat că trafi chează iar 
locuri de muncă la Cariera Roșiuța!locuri de muncă la Cariera Roșiuța!

Campanie de strângere de cărți și 
rechizite noi, demarată de Shopping 
City Târgu Jiu și World Vision România

Noua monedă, lansată de BNR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii 
Naţionale a României, începând cu data de 5 septembrie 2022, Banca Naţi-
onală a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu 
tema 150 de ani de la nașterea lui Gheorghe Petrașcu.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:
Metal   Argint
Valoare nominală  10 lei
Titlu    999‰
Formă   rotundă
Diametru   37 mm
Greutate   31,103 g
Cant   zimțat
Calitate   proof

Aversul monedei prezintă un fragment dintr-o pictură a lui Gheorghe 
Petrașcu, inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisi-
une „2022” și stema României.

Reversul monedei redă portretul pictorului Gheorghe Petrașcu și inscripția 
„150 DE ANI DE LA NASTERE” suprapuse pe o paletă de pictură, numele 
acestuia și anii între care a trăit „1872-1949”.

Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi 
însoţite de certificate de autenticitate ale emisiunii, pe care se găsesc semnă-
turile guvernatorului BNR şi casierului central, redactate în limbile română, 
engleză şi franceză. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 
piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 450,00 lei, exclu-
siv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Gheorghe 
Petrașcu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizea-
ză prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş 
ale Băncii Naţionale a României. Informații cu privire la achiziția monedelor 
se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica 
http://www.bnr.ro/Numismatica-726.aspx.

M.P.

Pentru a veni în sprijinul copiilor 
la început de an școlar, Shopping 
City Târgu Jiu și World Vision Ro-
mânia a lansat Empty Classroom, 
campania de strângere de cărți și 
rechizite noi, aflată deja la a doua 
ediție. 

Toți cei care doresc să doneze cărți 
pentru copii (noi sau second-hand, 
dar în stare bună, pentru copiii din 
clasa 0 și până la liceu) sau rechizite 
(noi) sunt așteptați până pe 21 sep-
tembrie în Shopping City Târgu Jiu, 
într-un spațiu special amenajat, în 
zona Info Desk de la parter.

Peste 44% dintre tinerii de 15 ani 

din România nu înțeleg textele citi-
te. Din păcate, una dintre cauze este 
absența accesului la cărți și rechizi-
te, conform celor mai recente statis-
tici citate de World Vision România. 
În același timp, în România nu există 
nicio bibliotecă în 4 din 10 școli de la 
sat, respectiv în 6 din 10 comune. Mai 
mult, cărțile de care dispun majorita-
tea școlilor de la sate sunt foarte vechi 
și uzate. Inițiativa are ca obiectiv să 
ajute peste 10.000 de copii și 500 de 
profesori în acest an. La prima ediție, 
anul trecut, proiectul a venit în spriji-
nul a 24 de școli din 18 județe, ajun-
gând la un număr de 7.768 de copii 
beneficiari.

A.S.

Edilul Ion Giubega, acu-
zat pentru trafic de lo-
curi de muncă și într-un 

dosar penal aflat, de câteva luni, 
în lucru la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj, este acuzat, de 
același reclamant din Corcova, că 
ar urma să îl angajeze în Carie-
ra Roșiuța pe Dinuica Jenică Ilie, 
vecinul fiicei sale. 

Potrivit localnicilor, familia Di-
nuică ar deține un teren vis-a-vis 
de proprietatea fiicei primarului 
și a realizat acolo un gard, care 
încurcă la desfășurarea cetății 
construite de primar. Trebuie 
menționat că și edilul a edificat o 
construcție de mari dimensiuni, 
investiție pentru care a fost, evi-
dent, reclamat.

“La inceput, primarul l-a so-

Primarul liberal de Corcova, localitate vecină municipiului Motru, 
aparținând județului Mehedinți, se folosește de relația sa cu ministrul 
Energiei, Virgil Popescu, pentru a băga pe cine vrea și cum vrea, pe 
ușa din față a Complexului Energetic Oltenia. Cel puțin asta susține 
chiar unul dintre vecinii primarului, care i-a mai făcut acestuia o 
plângere penală și pentru alte angajăr similare realizate deja în CEO. 
De data aceasta, pe lista viitorilor angajați se află un tânăr din loca-
litate, vecin cu fiica primarului. Motivul viitoarei angajări însă este 
halucinant. 

mat pe tat-su, pe Dinuică Va-
sile, să îi mute gardul că altfel 
îl mută de la Cariera Roșiuța, 
la Pietrele Roșii. Acesta nu a 
vrut. Dar primarul tot a con-
vins vecinul. 

Primarul s-a oferit să îl an-
gajeze pe fiul acestuia iar veci-
nii au cedat”, povestește recla-
mantul din dosar. 

La Cariera Roșiuța au fost 
angajați în ultimele luni câ-
teva sute de noi angajați, o 
parte sunt din Gorj, dar sunt 
și salariați din Mehedinți,mai 
ales din comunele învecinate 
municipiului Motru. 

A.S.
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Olimpicul Tudor Păișanu a ajuns la Paris!Olimpicul Tudor Păișanu a ajuns la Paris!
Campania de strângere de 

fonduri pentru unul dintre 
copiii extrem de inteligenți 

ai Gorjului a dat roade. Chiar dacă în 
plan local nu a fost mare frenezie pe 
această temă, Tudor Păișanu a reușit 
să stârnească interesul și admirația 
pe alte meleaguri din țara aceasta și 
chiar din străinătate, iar ieri a putut 
pleca la studii fără ca părinții săi să 
mai fie nevoiți să își vândă apartamen-
tul din Filiași pentru a-l ajuta financi-
ar. Tudor este olimpic internațional la 
matematică, iar costurile pentru stu-
diile în capitala Franței sunt extrem 
de ridicate, mai ales pentru venituri-
le de agricultori pe care le au părinții 
săi. O organizație non-guvernamen-
tală din capitală, „Totul este Posibil” 
s-a implicat direct în strângerea de 
fonduri pentru ajutorarea olimpicu-
lui gorjean, ieri aceasta comunicând 

că Tudor și-a luat zborul spre Paris. 
Tudor a luat cu el un geamantan alb, 
pe care avea scris cu negru inițialele 
numelui său, pentru a-l recunoaște 
mai ușor printre bagajele din aero-
port. „Bineînțeles că T.P.-ul acesta ar 
putea veni de TOTUL ESTE POSIBIL, 
care în franceză se spune aproape la 
fel (TOUT EST POSSIBLE), dar... nu. 
T.P. în cazul de față vine de la Tudor 
Păișanu, care azi începe o nouă etapă 
de viață, probabil cea mai importantă. 
Tudor și-a luat, practic, zborul către 
Paris. Dar, teoretic, și-a luat zborul 
către o viitoare carieră de matematici-
an. Sperăm ca ea să impacteze viețile 
cât mai multor copii – e nevoie de 
minți mai luminate, oriunde în aceas-
tă lume. Vă mulțumim tuturor că ați 
făcut acest lucru posibil în termenul 
scurt pe care l-am avut la dispoziție! 
Toți cei care știți că ați contribuit sub 

orice formă, cu o donație, sponsori-
zare, distribuire, realizare de materi-
al media, meritați un mare BRAVO! 
https://tinyurl.com/TUDOR-PAI-
SANU Ne păstrăm capul pe umeri și 
vă spunem, totuși, că lucrurile sunt 
doar la început. Așa cum o problemă 
are ipoteză, demonstrație, concluzie... 
noi am scris ipoteza, iar împreună 
cu voi am început demonstrația. Dar 

Tudor este nevoie să reziste 3 ani în 
Paris, unde va urma cursurile presti-
gioasei Universități Ècole Polytech-
nique (fondată în 1794), locul unde 
au studiat unele din cele mai lumi-
nate minți. Așadar, les jeux sont fa-
its, rien ne va plus. De aici, avem de 
tras 3 ani pentru a acoperi cei 76.500 
de euro costuri de școlarizare și trai. 
Bonne chance, Tudor! SUSȚINE UN 

MATEMATICIAN EMINENT! 
card: https://tinyurl.com/
TUDOR-PAISANU cont: RO36-
BTRLRONCRT0386479601 cu 
mențiunea: TUDOR PĂIȘANU”, 
au transmis inițiatorii campa-
niei de strângere de fonduri 
pentru matematicianul gor-
jean. Tatăl lui Tudor a rămas 
în continuare la Brănești pen-
tru a crește vitele care i-au 
mai rămas după ce o parte din 
ele le-a vândut pentru a face 
rost de primii bani necesari la 
Paris. 

Acum el e mulțumit că oa-
meni generoși au fost alături 
de fiul său. „Avea mare nevo-
ie de un laptop și pot să vă 
spun că acum are chiar două. 
Unul dintre ele a vrut să îl re-
fuze, dar cei care i-au făcut 
donațiile i-au spus să le păs-
treze pe amândouă pentru că 
îi vor prinde bine. La bani, ce 
să vă zic, s-au făcut donații de 
la câteva sute de lei până la 
10.000 de lei. S-au strâns câ-
teva mii de euro, nu știu exact 
acum suma, dar din ce am 
înțeles de la cei care se ocupă 
de donații, că pentru perioada 
de iarnă nu vor fi probleme cu 
banii. 

Acum pot să stau și eu 
mai liniștit”, a spus Marian 
Păișanu, care mai are un bă-
iat acasă, la fel de talentat la 
matematică precum fratele 
mai mare și care, peste ani, ar 
putea să-I calce și el lui Tudor 
pe urme.

GELU IONESCU

O nouă zi liberă pentru salariați!O nouă zi liberă pentru salariați!
Comisia pentru Muncă din Ca-

mera Deputaților a aprobat un pro-
iect prin care ziua de 6 ianuarie, de 
Bobotează, devine zi liberă pentru 
angajați.

Calendarul de zile libere 2023 ne 

arată că vom avea 15 zile libere de la 
stat, dintre care doar 3 pică în we-
ekend, față de 6 câte erau, în 2022. 
Minivacanţele se anunţă oficial în 
ianuarie, dar se pot deja face pla-
nuri frumoase pentru weekenduri 

prelungite.
Comisia pentru 

Muncă din Camera 
Deputaților a aprobat în 
plus, miercuri, un pro-
iect prin care ziua de 6 
ianuarie, de Bobotează, 
devine zi liberă pentru 
angajați. Următorul pas 
este votul în plenul Ca-
merei Deputaților, care 
este și cameră deciziona-
lă. Ulterior, proiectul va 
merge la promulgare la 
președintele Klaus Ioha-
nnis.

M.C.H.
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Contract semnat: Creșă nouă la Tismana, Contract semnat: Creșă nouă la Tismana, 
prin PNRRprin PNRR
O creșă modernă va fi construită în orașul gorjean Tismana, cu fon-
duri din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență. Prima-
rul Petre Narcis Remetea a participat, joi, la București, la semnarea 
contractului de finanțare. La ceremonie a fost prezent și premierul 
Nicolae Ciucă.

În total, prin fonduri europene 
se vor construi 124 de creşe, 
destinate unui număr de 7.000 

de copii.
„În ultimele luni, am reuşit deja (..) 

să operaţionalizăm trei programe ma-
jore din PNRR. Primul a fost cel de efi-
cienţă energetică, cel de-al doilea, Fon-
dul Local şi cel de astăzi, construcţia 
de creşe”, a spus premierul în cadrul 
ceremoniei.

Şeful Executivului a mai arătat că 
sunt bani europeni şi important este 

că, în urmă cu o săptămână, au re-
uşit să operaţionalizeze şi programul 
Anghel Saligny, care de asemenea 
vine să pună în aplicare ce s-a decis 
la nivelul Guvernului, pentru a putea 
coordona fondurile europene cu cele 
de la bugetul de stat.

Cele nouă contracte de investiţii 
semnate joi însumează peste 155 mi-
lioane lei, TVA inclus. Pe listă se află 
și orașul Tismana. Aici se va construi 
o creşă de dimensiuni mici, valoarea 
investiţiei fiind de 11,88 milioane lei.

Primarul Remetea a semnat, la se-
diul Ministerului Dezvoltării, contrac-
tul alături de ministrul Attila Cseke 

şi în prezenţa premierului Nicolae 
Ciucă.

I.I.

Au început înscrierile la Școala Populară de Arte Târgu-JiuAu început înscrierile la Școala Populară de Arte Târgu-Jiu
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Judecătoare din Gorj, 
eliberată din funcție

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele 
pentru eliberarea din funcţie a mai multor magis-
traţi, Judecătorii au ales să iasă la pensie.

Unul dintre magistrați pentru care președintele 
a semnat decret de pensionare este Carmen Văta-
fu, judecător cu grad profesional de curte de apel 
la Judecătoria Târgu Jiu. Aceasta s-a pensionat cu 
data de 1 septembrie 2022.

I.I.

Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” 
Târgu-Jiu a dat startul înscrierilor pentru anul 
școlar 2022-2023. Instituția pune la dispoziția 
celor interesați să-și dezvolte talentele artis-
tice servicii complete, atât pe parte de can-
to, cât și pe parte de instrumente muzicale, 
meșteșuguri și dansuri.

„Dacă sunteți interesați de o activitate extraor-
dinar de plăcută, vă așteptăm la sediul instituției 
noastre din  strada Vasile Alecsandri, nr.53, la cur-
suri de formare la prețuri accesibile. Documente-
le necesare la înscriere: copie CI sau certificat de 
naștere și adeverință medicală eliberată de la me-
dicul de familie care să ateste faptul că solicitantul 
este apt medical. Cei care se înscriu în primul an la 
muzică vor susține un test de aptitudini melodico-

ritmice (voce, testarea auzului muzical, a simțului 
ritmic, memorie muzicală). 

Candidații vor prezenta două piese: una lentă și 
una rapidă”, anunță Școala Populară de Arte Târ-
gu-Jiu.

Oferta educațională 
Pentru cursurile ce vor fi susținute la sediul 

central din Târgu Jiu: 
1. Acordeon – 400 lei
2. Artă cinematografică – 300 lei
3. Artă decorativă – 400 lei
4. Artă fotografică – 300 lei
5. Balet (dans clasic interpretativ) – 650 lei
6. Balet, dans modern – 400 lei
7. Canto muzică clasică – 400 lei
8. Canto muzică populară – 650 lei
9. Canto muzică ușoară – 550 lei

10. Chitară/ mandolină/ cobză – 450 lei
11. Contrabas – 300 lei
12. Dans de societate/dans sportiv – 400 lei
13. Design vestimentar – 400 lei
14. Fluier și alte instrumente de suflat (caval, 

ocarină, cimpoi, flaut) – 350 lei
15. Grafică – 400 lei
16. Percuție – 400 lei
17. Nai – 500 lei
18. Orgă electronică – 650 lei
19. Pian – 500 lei
20. Pictură – 450
21. Saxofon/ clarinet/taragot– 650 lei
22. Țambal – 200 lei
23. Vioară/violă - 600 lei
Pentru cursurile ce vor fi susținute la secțiile ex-

terne din județ:
1. Dansuri moderne - 200 de lei; 
2. Canto muzică ușoară și populară - 400 de 

lei; 
3. Ansamblu de datini și obiceiuri -scutit de 

taxă; 
4. Grup vocal folcloric/ Ansamblu coral – 100 

de lei; 
5. Meșteșuguri tradiționale pe cale de dispariție 

– olărit, sculptură, arta lemnului, iconărit, țesături-
cusături – scutit de taxă; 

6. Orgă electronică -450 de lei; 
7. Instrumente muzicale tradiționale (fluier, oca-

rină, caval) – 200 lei
8.Instrumente muzicale clasice (vioară, chitară, 

saxofon, clarinet, nai, acordeon ) – 350 de lei.
9. Artă decorativă, pictură – 100 lei.

I.I.
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Criminaliștii din Gorj și procurorii DIICOT au capturat 
DROGURI DE RISC în valoare de 1,5 milioane de euro!

Primul mesaj al noului director al Ambulanței Gorj!
După ani întregi în care Serviciul 

de Ambulanță Gorj a fost măcinat de 
probleme, în primul rând manageriale, 
acesta a fost preluat de Cristi Aldescu 
care, timp de 20 de ani și până acum 
câteva zile, a luptat pentru drepturi-
le angajaților în calitatea sa lider de 
sindicat. Dar, înainte de toate, acesta 
este ambulanțier și un om din sistem 
– încă de la înființarea Serviciului.

Experiența sa profesională nu poa-
te fi contestată iar cel mai mare avan-
taj pentru acest sector este că noul 
director cunoaște SAJ Gorj, cu tot ce 
ține de personal și probleme trecute și 
actuale, putem spune, de la temelie.

Iată mesajul lui Cristi Aldescu, în 
calitatea sa de manager: ”Mi-am asu-
mat preluarea conducerii Serviciului 
Județean de Ambulanță Gorj pentru 
că vreau să demonstrez că această 
entitate, vitală pentru sănătatea oa-
menilor, poate deveni una funcțională 
la parametri optimi. Cu o altă aborda-
re și o mai mare implicare, am convin-
gerea fermă că SAJ Gorj va deveni un 
serviciu performant. Am fost întrebat 
cum voi rezolva cea mai acută proble-
mă, cea a lipsei medicilor. Nu numai că 
am disponibilitate pentru soluționarea 
ei, dar voi găsi, faptic, modalitățile de 

rezolvare.
Mulți dintre dumneavoastră mă 

cunoașteți și, cu toate acestea, țin să 
lămuresc unele aspecte care au apă-
rut, în spațiul public, în ultimele zile.

1. Nu m-am simțit jignit pentru că 
am fost prezentat ”șofer”, doar că, într-
un anumit context, această prezentare 
a fost un pic tendențioasă. În realitate 
sunt ambulanțier și am o experiență 
de peste 30 de ani în sistemul de să-
nătate, iar la Serviciul de Ambulanță 
sunt angajat chiar de când acesta a 
luat ființă. Cunosc acest serviciu de la 
șaibă și până la cum se salvează vieți. 
Ambulanțier este similar cu paramedic 
și am participat la actul medical, în vir-
tutea atribuțiilor și sarcinilor speciale, 
a competențelor și responsabilităților, 
la manevre de resuscitare cardio-pul-
monară și cerebrală, oxigenoterapie, 
imobilizări, hemostază, monitorizare și 
manipulare pacienți.

2. Activez ca lider sindical de 20 
de ani și din această calitate am fost 
în stradă, de nenumărate ori, pentru 
drepturile personalului din sănătate, 
dar am participat și ca negociator al 
Contractului Colectiv de Muncă, la ni-
vel național, pe sectorul de sănătate.

3. Am finalizat studiile masterale în 

Polițiștii Serviciului de Com-
batere a Criminalității Or-
ganizate Gorj, împreună cu 

procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Te-
ritorial Gorj, au documentat în pen-
ultima zi a lunii august,  activitatea 
infracțională a unor persoane, bănu-
ite de săvârșirea infracțiunilor de tra-

fic internațional de droguri de risc și 
trafic de droguri de risc.

Astfel, în data de 30 august, au 
realizat o acțiune de prindere în fla-
grant delict, în municipiul Petroșani, 
județul Hunedoara, a unui bărbat, în 
timp ce ar fi transportat 93.780 de 
comprimate dintr-un medicament și 
196.770 de comprimate din alt medi-
cament, care ar fi fost disimulate în 
5 cutii de carton și depozitate într-un 
autoturism, bunuri cu o valoare de 
piață de aproximativ 1.450.000 de 

euro.
”Totodată, în urma constată-

rii infracțiunii flagrante, au fost 
descoperiți și ridicați, în vederea in-
disponibilizării, 23.840 de euro, re-
spectiv 5.850 de lei, 5 telefoane mobi-
le și 12 cartele SIM.

Precizăm că Alprazolam și Clona-
zepam, substanțe ce se regăsesc în 
comprimatele de medicamente desco-
perite, fac parte din categoria droguri-
lor de risc, conform Tabelului – Anexă 
nr. III din Legea nr. 143/2000, privind 
prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri.

Din cercetări a reieșit că, în urma 
unor înțelegeri prealabile, la indicațiile 
unui cetățean sârb, un bărbat, de 32 
de ani, din județul Gorj, s-ar fi depla-
sat în județul Timiș și ar fi procurat 
de la cetățeanul sârb respectiv cele 

93.780 de comprimate și 196.770 de 
comprimate.

Pentru a asigura o ermetizare a 
activității infracționale desfășurate, 
bărbatul de 32 de ani ar fi fost însoțit 
de un alt bărbat, de 33 de ani, tot 
din județul Gorj, care ar fi avut drept 
sarcină identificarea unor potențiale 
autoturisme care să aparțină Poliției 
Române.

Ulterior, în vederea disimulării 
comprimatelor cu conținut stupefi-
ant, acestea ar fi urmat să fie ascunse 
în elementele unui autoturism, având 
ca destinație finală Norvegia.

De asemenea, pentru documen-
tarea întregii activități infracționale, 
polițiștii specializați în combaterea 
criminalității organizate au oprit 
în trafic cetățeanul sârb, în timp 
ce intenționa să părăsească țara, 
prin punctul de trecere a frontierei 
Stamora-Moravița, descoperind asu-
pra sa aproximativ 17.000 de euro.

La data de 31 august a.c., pro-
curorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj au 
dispus reținerea, pentru 24 de ore, 

a trei bărbați, cercetați sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunilor de trafic 
internațional de droguri de risc și tra-
fic de droguri de risc.

În urma prezentării la Tribunalul 
Gorj, cei trei au fost arestați preven-
tiv. Suportul de specialitate a fost 
asigurat de către Direcția Operațiuni 
Speciale din Poliția Română.

Activitatea a beneficiat de sprijinul 
polițiștilor din cadrul brigăzilor de 
combatere a criminalității organizate 
Timișoara și Pitești, Inspectoratului 
de Poliție Județean Hunedoara, ser-
viciilor de combatere a criminalității 
organizate Mehedinţi și Vâlcea, Ser-
viciului pentru Acțiuni Speciale 
Gorj și Direcției Regionale Vamale 
Timișoara.

Facem precizarea că, pe întreg par-
cursul procesului penal, persoanele 
cercetate beneficiază de drepturile 
și garanțiile procesuale prevăzute de 
Codul de Procedură Penală, precum 
și de prezumția de nevinovăție”, arată 
IPJ Gorj într-un comunicat de presă.

M.C.H..

Managementul Serviciilor So-
ciale și de Sănătate, la Univer-
sitatea de Medicină și Farma-
cie ”Victor Babeș” Timișoara, 
în urmă cu zece ani.

4. Sunt licențiat în Drept și 
am activat ca și consilier juri-
dic, vreme de mai mulți ani.

5. Nu am fost și nu sunt 
membru al vreunui partid po-
litic.

Am fost un critic fervent al 
tuturor celor care n-au depus 
suficiente eforturi pentru ca 
Serviciul de Ambulanță să nu 
fie unul gripat, nefuncțional 
sau mai rău de atât, dar nu 
am vendete personale, așa 
cum au crezut unii. Voi mun-
ci cot la cot cu colegii mei, în 
același echipament pe ca-
re-l port cu drag și nu le voi 
cere decât devotament și să 
prețuim viața fiecărui om care 
are nevoie de noi, așa cum 
am făcut, împreună, și până 
acum, pentru că știm că asta 
e datoria noastră!”, a scris 
acesta pe pagina sa de Face-
book.

M.C.H.
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Natalitatea în scădere, în GorjNatalitatea în scădere, în Gorj

Totul despre hepatita BTotul despre hepatita B

Județul Gorj a înregistrat un 
spor natural negativ în luna 
iunie, arată datele Direcției 

Județene de Statistică. Astfel, în pri-
ma lună de vară, evoluția fenomenelor 
demografice înregistrate în județ s-a 
caracterizat prin scăderea natalității 
față de perioada corespunzătoare 
din anul precedent (179 născuți vii 
față de 242 născuți vii) și menținerea 
mortalității generale (327 decese față 
de  327 decese), rezultând un spor 
natural negativ (-148 persoane).

Și la nivel național natalitatea este 
în scădere. În iunie s-a înregistrat 
nașterea a 14.193 de copii, cu 1.353 
de copii mai puțin față de luna iunie 
din 2021. 

Sporul natural, adică diferența din-

tre numărul născuților-vii și numărul 
persoanelor decedate, s-a menținut 
negativ în luna iunie 2022, numărul 
persoanelor decedate fiind de 1,3 ori 
mai mare decât cel al născuților-vii.  

INS afirmă că efectele crizei sani-
tare asupra fenomenelor demografi-
ce sunt vizibile, astfel că pandemia 
de COVID-19 a avut un impact și în 
evoluția natalității în România.

În același timp, la oficiile de stare 
civilă din Gorj au fost încheiate și în-
registrate 215 căsătorii, în luna iunie 
din anul precedent înregistrându-se 
mai puține căsătorii, respectiv 198.  
Prin hotărâri judecătorești definitive 
și conform legii nr. 202/2010 s-au 
pronunțat 67 de divorțuri, față de 63 
divorțuri în luna iunie 2021.

I.I.

Hepatita B este o infecție a fica-
tului provocată de virusul hepatitic 
B. Hepatita înseamnă inflamația fi-
catului. Când ficatul este inflamat 
sau distrus, funcția acestuia poate fi 
afectată. Consumul excesiv de alco-
ol, toxinele, unele medicamente sau 
anumite afecțiuni pot să provoace he-
patita. Totuși, hepatita este frecvent 
provocată de un virus – virusul hepa-
titei A, virusul hepatitei B sau virusul 
hepatitei C.

Diferențe hepatita A – hepatita B – 
hepatita C

Hepatita A, hepatita B și hepatita C 
sunt infecții ale ficatului provocate de 
trei virusuri diferite. Deși fiecare din-
tre aceste virusuri determină simpto-
me similare, se răspândesc diferit și 
afectează în mod diferit ficatul.

Hepatita A este o infecție pe termen 
scurt și nu devine cronică. Hepatita 
B și hepatita C pot debuta ca infecții 
pe termen scurt – hepatite acute, însă 
în unele cazuri virusul rămâne în or-
ganism și provoacă hepatita cronică 
și afectarea ficatului pe termen lung. 
Există vaccinuri pentru prevenția he-
patitei A și a hepatitei B; nu există 
vaccin pentru prevenția hepatitei C.

Ce este hepatita B?

Hepatita B este o infecție a ficatu-
lui provocată de virusul hepatitei B. 
Hepatita B poate varia de la o boala 
ușoară, care durează câteva săptă-
mâni, la o boală serioasă, care durea-
ză toată viața.

Hepatita B acută este o boală de 
scurtă durată care apare în prime-
le 6 luni de la expunerea la virusul 
hepatitei B. Infecția acută poate să 

varieze în severitate, de la îmbolnă-
vire ușoară cu câteva simptome sau 
asimptomatică, la manifestări ce ne-
cesită spitalizare. În unele cazuri, în 
special la adulți, virusul dispare fără 
tratament. Persoanele care se vindecă 
devin imunizate pentru restul vieții. 
Însă, infecția acută poate – deși nu 
întotdeauna – să ducă la infecție cro-
nică.

Hepatita B cronică reprezintă in-
fectarea pe termen lung cu virusul 
hepatitei B. În timp, hepatita B cro-
nică poate determina probleme severe 
de sănătate, precum afectarea ficatu-
lui, ciroză, cancer hepatic sau chiar 
deces.

Care este probabilitatea ca hepati-
ta B acută să devină cronică?

Probabilitatea de cronicizare de-
pinde de vârsta persoanei infectate. 
Cu cât persoana este mai tânără, cu 
atât crește riscul să dezvolte o infecție 
cronică. Aproximativ 90% dintre suga-
rii infectați vor dezvolta o 
infecție cronică. Riscuri-
le scad cu înaintarea în 
vârstă a copilului. Apro-
ximativ 25%-50% dintre 
copiii de 1-5 ani infectați 
cu virusul hepatitei B vor 
face hepatită B cronică. 
În schimb, în jur de 95% 
dintre adulți se vindecă 
complet și nu dezvoltă 
forma cronică.

Transmitere

Virusul hepatitei B se 
transmite prin contactul 
cu sângele, sperma sau 
alte fluide corporale ale 
persoanei infectate.

Modalitățile de trans-
mitere ale virusului sunt 

următoarele: la naștere (de la mama 
infectată la făt în timpul nașterii); act 
sexual cu un partener infectat; folosi-
rea în comun a acelor, seringilor sau 
a echipamentelor de preparare a dro-
gurilor; folosirea în comun a periuței 
de dinți, lamei de ras sau a echipa-
mentelor medicale (de exemplu, glu-
cometru) cu persoana infectată; con-
tact direct cu sângele sau cu rănile 
deschise ale persoanei infectate; ex-
punere la obiecte ascuțite aparținând 
unei persoane infectate.

Virusul hepatitei B nu se 
răspândește prin intermediul alimen-
telor, apei, prin folosirea în comun a 
tacâmurilor, prin alăptat, îmbrățișare, 
sărut, strângere de mână, tuse sau 
strănut.

Semne și simptome

Hepatita B acută provoacă uneori 
simptome. În jur de 30%-50% dintre 
copiii peste 5 ani au simptomele he-
patitei B acute.

Majoritatea copiilor sub 5 ani și 
persoanele cu probleme severe de să-
nătate, cum sunt cele imunodeprima-
te, nu au în general simptome.

Dacă se manifestă, simptomele 
hepatitei B acute pot fi: febră; obo-
seală; pierderea apetitului alimentar; 
greață, vărsături; durere abdominală; 
urină închisă la culoare; scaune des-
chise la culoare; dureri articulare și 
iIcter (îngălbenirea mucoasei ochilor 
și a pielii).

Dacă simptomele se manifestă, 
acestea debutează în medie în 90 de 
zile de la expunerea la virusul hepa-
titic B, însă pot să apară oricând în-
tre săptămâna a opta și luna a cincea 
de la expunere. Dacă simptomele se 
manifestă, acestea durează de obicei 

câteva săptămâni, dar unele persoane 
pot fi bolnave chiar și 6 luni.

Majoritatea persoanelor cu hepati-
tă cronică B nu au simptome, nu se 
simt bolnave și pot rămâne asimp-
tomatice zeci de ani. Când și dacă 
simptomele apar, acestea sunt simi-
lare unei infecții acute și pot fi un in-
dicator al bolii hepatice avansate. În 
jur de 1 din 4 persoane care se infec-
tează cronic în copilărie și aproxima-
tiv 15% dintre cei care se infectează 
cronic după copilărie vor deceda în 
urma unei afecțiuni hepatice severe, 
precum ciroza (fibroza hepatică) sau 
cancerul hepatic. Chiar în condițiile 
îmbolnăvirii ficatului, unele persoane 
continuă să nu aibă simptome, deși 
unele analize de sânge pentru funcția 
hepatică pot să arate valori anorma-
le.

Hepatita cronică B se poate trans-
forma într-o afecțiune severă care 
determină probleme de sănătate pe 
termen lung, precum distrugerea fi-
catului, ciroza, insuficiența hepatică, 
cancerul hepatic sau chiar decesul.

Nu există medicamente pentru 
tratarea hepatitei B acute. În timpul 
acestei infecții pe termen scurt, me-
dicul recomandă de obicei odihnă, 
alimentație adecvată și hidratare; 
există cazuri când persoana are nevo-
ie de spitalizare.

Persoanele cu hepatită cronică 
B ar trebui să consulte un medic cu 
experiență în tratarea hepatitei B. 
Acesta poate fi un medic internist sau 
un specialist in boli infecțioase, ori un 
gastroenterolog.

Material informativ realizat de 
dr. Cornoiu Cristina, medic speci-

alist medicină de familie - Cabinet 
Planificare familială - Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

REZULTATE LOTO 
1 Septembrie 20221 Septembrie 2022

Loto 6/49:   14, 43, 10, 45, 30, 6  

Loto 5/40:   36, 15, 18, 40, 17, 16  

Joker:   5, 28, 19, 22, 29  +12  

Noroc:   1 3 4 7 3 8 9

Noroc Plus:   6 4 8 9 0 7  

Super Noroc:  5 2 3 2 9 5 

Pasul 1Pasul 1

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Ștrudel cu mere, originȘtrudel cu mere, origin

Pasul 2Pasul 2

Pasul 3Pasul 3

Pasul 4Pasul 4

Pasul 5Pasul 5

Pasul 6Pasul 6

Pasul 7Pasul 7

Lista de cumpărături pentru 8 persoane:
Pentru aluat avem nevoie de: 
* 220 g de făină albă de grâu ( Tip 700 )
* 100 ml apă caldă

* 20 ml ulei de rapiță sau floarea soarelui
* 1 vârf de cuțit de sare
Făină albă pentru lucru

Lista de cumpărături pentru umplutură:
* 500 gr mere curățate
* 70 gr de pesmet

* 50-70 gr zahăr (depinde cât de acre sunt me-
rele)

* 40 gr unt pentru rumenirea pesmetului
* 30 gr unt pentru stropirea aluatului
* Scorțișoară măcinată după gustul fiecăruia

* Puțină zeamă de lămâie pentru stropirea merelor
* Zahăr pudră pentru final
Optional: 30 gr de stafide înmuiate in Rom
Mod de preparare:
Acest ștrudel clasic, tradițional este foarte simplu de 

făcut. Prima dată am  mâncat acest ștrudel, cu mere, pre-
gătit de bunica mea din Austria. Pot să zic că m-am îndră-
gostit de acest desert pe loc, mai ales că nu necesită foarte 

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniLuniVineri Sâmbătă Joi

220 ziua

08 SEP06 SEP06 SEP 07 SEP07 SEP02  SEP 03  SEP 04  SEP 05 SEP05 SEP

230 ziua230 ziua

150 noaptea 150 noaptea 140 noaptea150 noaptea 140 noaptea 140 noaptea 140 noaptea

vremea în Gorj

260 ziua220ziua 210 ziua 240 ziua

eaapteaaptea 1
DD

a

26 ziua

MM

24 ziua

PP 00

a

PP 00
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 
TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)
Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)
Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

ginal austriac nal austriac 

Pasul 8Pasul 8

Pasul 9Pasul 9

Pasul 10Pasul 10

Pasul 11Pasul 11

Pasul 12Pasul 12

multe ingrediente iar aluatul este foarte simplu de făcut. 
Este tipul desertului delicios cu un buget foarte redus. 

Într-un bol, adăugăm făina, sarea, uleiul și apa cal-
dă. Amestecăm totul bine, foarte bine, depinde de făină 
- dacă este nevoie mai adăugați puțin. Luăm aluatul din 
bol și îl punem pe masa de lucru sau pe un tocător mare 
din lemn. Este important ca aluatul să fie frământat foar-

te bine, deci 10 minute sunt suficiente. Apoi modelăm 
aluatul după forma unei bile și îl adăugăm într-un bol, 
îl ungem cu puțin ulei, acoperim cu o folie și îl lăsăm 
pentru 30 de minute la odihnit. Între timp, preîncălzim 
cuptorul la 170 de grade. 

Adăugăm untul intr-o tigaie apoi adăugăm pesmetul 
și îl rumenim de culoarea aurie. În pesmet putem să mai 

adăugăm puțin zahăr, scorțișoară, depinde de gustul fie-
căruia.

Curățăm merele apoi le tocăm în felii subțiri, nu exis-
tă o regulă. Stropim merele cu puțină zeamă de lămâie 
și în acest fel își păstrează culoarea. Adăugăm zaharul, 
scorțișoara și amestecăm. 

Cine dorește poate să adauge și stafide. 
Într-o tigaie, adăugăm restul de unt pe care el topim. 

După ce s-a topit, dăm tigaia deoparte. 

Întindem pe masa de lucru un prosop mare de bucă-
tărie. Presărăm puțină făină, apoi adăugăm aluatul. Cu 
un făcăleț din lemn întindem puțin aluatul de sus în jos 
și stânga- dreapta. Apoi luăm aluatul cu mâinile dar cu 
partea pumnilor și îl întindem foarte bine. Atenție, a nu 
se întinde aluatul cu degetele pentru că se rupe. 

După ce l-am întins îl punem din nou pe prosop și 
îl mai întindem puțin, tragem de el cu degetele până se 
întinde foarte. În această situație se poate întinde cu de-
getele dar doar când este deja întins cu pumnii. După 
ce am întins aluatul, îl ungem cu untul topit dar nu cu 

tot untul pentru că mai avem nevoie de puțin unt 
pentru final.

Adăugăm pesmetul pe 2/3 din ștrudel, reco-
mandat este mai spre mijloc. Adăugăm merele peste 
pesmet și le întindem bine dar tot 2/3 din mărimea 
aluatului întins. Rulăm aluatul și deja am format 
ștrudelul numai bun de băgat la cuptor. 

În tava cuptorului adăugăm hârtie pentru gătit, 
de menționat este că merge și fără hârtie. Mutăm 

ștrudelul cu grijă în tavă apoi îl ungem cu untul 
rămas. 

Se poate vedea în pozele rețetei cât de mare a 
ieșit al meu, eu l-am îndoit la capete. 

Dăm ștrudelul la cuptorul preîncălzit la 170 de 
grade, pentru 35-40 de minute. 

După ce îl scoatem de la cuptor, îl lăsăm să se 
răcească puțin apoi presărăm zahăr pudră. 

Se poate servi simplu sau cu înghețată de va-
nilie.

Poftă bună !
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Dumnezeu ne mântuieşte, dacă împlinim poruncile Lui, şi ne va da toate, împreună Dumnezeu ne mântuieşte, dacă împlinim poruncile Lui, şi ne va da toate, împreună 
cu Fiul pe Care L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!  cu Fiul pe Care L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!  

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa

În Duminica a 12-a după Rusa-
lii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. 
Matei 19, 16-26 (Tânărul bo-

gat), în cadrul Sfintei Liturghii oficiate 
în Biserica Ortodoxă Română, Sfânta 
Evanghelie ne înfăţişează exemplul 
unui tânăr bogat care L-a întrebat 
pe Mântuitorul Iisus Hristos, ce să 
facă pentru a moşteni viaţa veşnică, 
iar, Domnul i-a răspuns că trebuie să 
păzească poruncile, după care Mân-
tuitorul aminteşte câteva dintre cele 
10 porunci, date de către Dumnezeu 
prin Moise, dar, cum tânărul bogat le 
păzea pe acestea, voia chiar mai mult, 
adică, voia să fie desăvârşit, deci, cu 
alte cuvinte, voia să facă mai mult 
decât îi ofereau legile Vechiului Tes-
tament. Constatăm, aşadar, că Legea 
Veche nu mai era mulţumitoare în 
vremea întrupării Fiului lui Dumne-
zeu şi se resimţea nevoia de mai mult, 
nevoia iubirii desăvârşite, până la jert-
fă, a dărniciei totale. De fapt, Perico-
pa Evanghelică a Duminicii acesteia 
conține un episod cu un puternic im-
pact emoțional şi duhovnicesc, fiind-
că, imediat, după ce îi dă tânărului o 
serie de sfaturi cu o anumită relevanță 
practică, Mântuitorul vorbește des-
pre copii și arată că Împărăția este a 
unora ca ei, deci, în felul acesta ne în-
deamnă să ne asemănăm lor în une-
le aspecte precum curăția sufletului, 
sinceritatea și spontaneitatea în măr-
turisirea credinței. În continuare, ca 
o expresie a dialogului dintre Dumne-
zeu şi om, se realizează trecerea către 
o altă categorie de vârstă, de la copii 
spre tineri, iar, tânărul din parabolă 
este tocmai un exponent al tagmei 
tinerilor, mai ales al tinerilor bogaţi 
şi bine asiguraţi de către părinţii lor, 
pentru că e greu de crezut că un tâ-
năr la o asemenea vârstă putea ajun-
ge bogat numai prin munca lui pro-
prie, numai dacă ar fi vorba despre 
un geniu al tehnologiei moderne! Aşa-
dar, conținutul Evangheliei din Du-
minica a 12-a după Rusalii lămurește 
atitudinea Mântuitorului Hristos față 
de bogați și bogăție, când acest june 
evlavios și înstărit vine la Hristos, 
rugându-L să-i lămurească o dilemă 
existențială: ce trebuie să facă pentru 
ca să moștenească viața veșnică? În 
felul acesta, deducem faptul că omul 
nu este doar o ființă biologică, ci și 
una teologică. Pentru că tânărul bo-
gat avea de toate care ar fi putut să-l 
mulțumească: bani, putere, vigoarea 
vieții, pentru că mulţi râvnim la ele și 
credem că ne-ar aduce fericirea, dar 
pe tânărul nostru, se vede că nu-l 
satisfăceau doar bogăţiile materiale! 
Simţea că îi mai lipsea ceva, doar că 
acel ceva era esențialul: certitudinea 
veșniciei fericirii! Deci, un tânăr seri-
os, responsabil şi respectabil, preocu-
pat de viața de aici, însă, îndeosebi de 
cea de dincolo, conștient de vremelni-
cia bunurilor pământeşti. De aceea nu 
s-a lăsat furat de mirajul prosperității 
materiale, căutând adevărata fericire 
și avuție în Raiul ceresc, mai ales că 
nu îl încânta siguranța conferită de 
bani și demnități lumești, aşa cum 
se amăgesc mulţi oameni în zilele 
noastre, ci îl preocupa viitorul său 
veşnic! Desigur, fiind impresionat de 
aspirațiile tânărului, Mântuitorul îi 
amintește poruncile pe care trebuie 
să le împlinească şi dialogul dintre 
Dumnezeu şi om devine mult mai in-
teresant, când interlocutorul Domnu-
lui confirmă că pe toate le-a păstrat, 
le-a respectat de când se știe. Dar, 
cunoscându-i inima și taina vieții, 

Hristos Domnul şi Atoateştiutorul 
completează imediat: „Dacă voieşti să 
fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, 
dă-o săracilor şi vei avea comoară în 
cer; după aceea, vino şi urmează-Mi” 
(Matei 19, 21). Însă, auzind îndemnul 
categoric al Învățătorului, bogatul s-a 
întristat, mai ales că strânsese multe 
averi, venindu-i greu să se dezlipeas-
că de ele. De fapt, pe el îl preocupa 
veșnicia, dar nu se putea dezlipi de 
cele materiale, mai ales că în interiorul 
lui se ducea o luptă când conștientiza 
faptul că adevărata bogăție pentru om 
o reprezintă urmarea lui Dumnezeu! 
Din păcate, bunurile lumeşti îi țineau 
sufletul încătușat, de aceea, tânărul 
a plecat întristat, iar Domnul, cu în-
găduinţa Sa, nu a insistat, respectân-
du-i libertatea de alegere a tânărului, 
dar și dificultatea dilemei sale perso-
nale. Evanghelia nu ne spune, ce s-a 
întâmplat cu acel tânăr, dar sentința 
rostită de către Mântuitorul Hristos 
ne rămâne înfricoșătoare când spune: 
„Cât de greu vor intra în Împărăția lui 
Dumnezeu cei ce au averi”! (sic!!??). 
Şi totuşi, o nădejde se naşte din cu-
vintele pilduitoare ale Domnului, ca 
răspuns la întrebarea celor de față: 
«Dar, Doamne, atunci cine se poate 
mântui?», după care Domnul conchi-
de: „La oameni aceasta e cu neputin-
ţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu 
putinţă” (Matei 19, 26). Tânărul bo-
gat şi evlavios, dar, se pare, zgârcit, 
a plecat contrariat, deoarece Iisus 
Hristos nu-i lămurise dilema, ci îi 
problematizase și mai mult condiţia 
existențială! În fine, tradiția spune că 
tânărul, după un an de frământări și 
răstigniri ale lăcomiei și egoismului, 
s-a schimbat, împărţind averile și ur-
mându-L pe Hristos, chiar devenind 
unul dintre cei 70 de ucenici ai Dom-
nului. După Sfinții Părinți, acesta nu 
era chiar un adolescent, ci un bărbat 
în puterea vârstei, care izbutise să-și 
facă un rost în viață, să acceadă în-
tr-o funcție, să-și agonisească avere, 
cu o situaţie înfloritoare! Să reţinem 
faptul că Domnul Hristos l-a privit cu 
dragoste, pentru că i-a plăcut între-
barea adresată de el privitoare la viaţa 
veşnică, de vreme ce a fost întrebată 
Viața despre viață, Mântuitorul des-
pre mântuire, Învățătorul despre cea 
mai importantă învățătură a Sa, Ade-
vărul despre adevărata cale către Cer, 
Desăvârșirea despre desăvârșire, ceea 
ce înseamnă, de fapt, că Dumnezeu 
ne mântuieşte, dacă împlinim porun-
cile Lui, şi ne va da toate, împreună 
cu Fiul pe Care L-a dat, ca oricine cre-
de în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică!

 

«Bunule Învăţător, ce bine să fac, 
ca să am viaţa veşnică?»

Aşadar, nu numai în Duminica a 
12-a după Rusalii, ci, ori de câte ori 
recitim acest episod, poate că retrăim 
regretul că tânărul bogat n-a mers en-
tuziast de la început şi n-a renunţat 
imediat la bruma de avere, trecătoare 
prin sinea ei, şi în felul acesta să-L fi 
urmat pe Iisus, aşa cum au făcut, de 
pildă, Sfinţii Apostoli şi alţii care le-au 
luat exemplul. Numai că şi de aceas-
tă dată, nu trebuie să privim lucrurile 
dinafară, ci, trebuie să vedem dacă 
nu cumva ne asemănăm cu tânărul 
din Evanghelie, fiindcă mulţi dintre 
noi, nu avem  multe avuţii ca el. Dar, 
textul Evanghelic nu trebuie înţeles 
numai în literă, pentru că, într-ade-

văr, mulţi nu avem multe bogăţii, unii 
fiind, poate, chiar săraci, dar, nu într-
atât cât să nu avem cu ce milui cumva 
pe cei de aproape sau mai de departe. 
Iată, aşadar, întrebarea «cheie»: «Ce să 
fac»? dar, întrucât noi dorim să facem 
o legătură între Evanghelia Duminicii 
acesteia şi viaţa obişnuită, mireneas-
că, adică a celor ce trăiesc în lume, nu 
în viaţa monahală, să spunem că tre-
buie să evocăm întâiul sfat dat de că-
tre Domnul Iisus tânărului bogat: „De 
vrei să intri în viaţă păzeşte porun-
cile!”. Mai întâi, să vedem dacă ştim 
care sunt cele zece porunci, pe care le 
găsim în Sfânta Scriptură, în Vechiul 
Testament, la cartea Ieşirii, capit. 20 
şi în cărţile de rugăciuni. Aşadar, să 
mai conştientizăm faptul că mântui-
rea nu constă doar în cunoaştere, ci 
în împlinire, iar, apoi, aceste legi sunt 
orientative, nu cuprind toate detaliile 
vieţii, pentru că multe fapte le facem 
din conştiinţă, ascultând şi glasul lui 
Dumnezeu din om, care ne spune des-
pre un anumit lucru, dacă e bun sau 
e rău! Să precizăm că şi etica romană, 
păgână, spunea: «Quod non vetat lex, 
hoc vetat fieri pudor» (ceea ce nu in-
terzice legea, interzice pudoarea - Se-
neca, «Troades»), iar, o problemă care 
s-ar putea pune este dacă nu cumva 
poruncile ar afecta libertatea noastră 
de manifestare, iar, răspunsul este 
categoric «NU», pentru că libertăţile 
noastre nu trebuie văzute ca un in-
strument coercitiv, ci, doar ca nişte 
căi oferite în sprijinul vieţuirii morale, 
pentru că întotdeauna, Dumnezeu ne 
mântuieşte, dacă împlinim poruncile 
Lui, şi ne va da toate, împreună cu 
Fiul pe Care L-a dat, ca oricine cre-
de în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică!

,,Dacă voieşti să fi i desăvârşit, du-
te, vinde averea ta, dă-o săracilor 
şi vei avea comoară în cer; după 
aceea, vino şi urmează-Mi”! 

Aşadar, atunci când tânărul bogat 
Îl întreabă pe Mântuitorul Hristos: 
«Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca 
să am viaţa veşnică?», în loc să pri-
mească un răspuns mai scurt și di-
rect, e aparent dojenit, căci, prin fap-
tul că-l întreabă de ce este numit bun 
și corelează acest aspect cu divinita-
tea, Hristos Domnul Își mărturisește 

apartenența la aceasta şi îl trimite pe 
tânăr la porunci. Iar, întrucât tână-
rul insistă să afle care ar fi acestea, îi 
sunt prezentate succint: „Să nu ucizi, 
să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, 
să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iu-
beşti pe aproapele tău ca pe tine în-
suţi”, după care tânărul dă senzația, 
cel puțin aparent, că și-ar dori ceva 
mai mult, că nu e un autosuficient și 
are țeluri mai înalte. Atunci, Domnul 
îi cere, cu alte cuvinte, să I se dedi-
ce întrutotul, să treacă de la iposta-
za de rob al lui Dumnezeu la cea de 
fiu, răspunsul venind să sfârșească 
ex-abrupto conversația, nu doar din 
rațiuni practice. O relatare paralelă 
subliniază faptul că Mântuitorul ră-
mâne întristat, întrucât îl îndrăgise 
pe tânăr, iar, concluzia discuției e 
una destul de grea, pentru că vine să 
exprime tristețea lui Dumnezeu, care 
este una mult mai apăsătoare decât 
a omului, când spune: „Adevărat zic 
vouă că un bogat cu greu va intra în 
Împărăţia Cerurilor. Şi iarăşi zic vouă 
că mai lesne este să treacă cămila 
prin urechile acului, decât să intre un 
bogat în Împărăţia lui Dumnezeu”, 
mai ales că problema nu o reprezintă 
bogăția, ci întrebuințarea ei nefireas-
că. În ipostaza tânărului bogat care 
pleacă întristat din fața lui Dumne-
zeu ne regăsim adeseori, când avem 
o dilemă, fiindcă posedăm, cel puțin 
aparent, căci în realitate suntem noi 
în ipostaza posedaților, o formă sau 
alta de bogăție care ne înrobeşte su-
fletul! Poate fi una materială sau pur 
și simplu o excrescență a eului nos-
tru subiectiv, iar, alteori suntem triști 
că Învățătorul nu ne laudă destul, 
spre a ne da prilejul de a cădea în 
autosuficiență şi chiar în mândrie de-
şartă. Cam acest lucru l-ar fi așteptat 
și tânărul din Evanghelie, pentru că 
sunt şi situații când ne pierdem în-
crederea în mila Sa și uităm de peda-
gogia Pericopei Evanghelice, mai ales 
că întotdeauna suntem chemați a ne 
lăsa copleșiți de prezența binefăcă-
toare a lui Dumnezeu ca să-L avem 
în sufletul nostru, iar, apoi, toate ce-
lelalte se vor putea rândui, mai ales 
că Dumnezeu ne mântuieşte, dacă 
împlinim poruncile Lui, şi ne va da 
toate, împreună cu Fiul pe Care L-a 
dat, ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică!  

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Despre semnificaţia începutului noului an bisericesc

Zi de curățenie în Gorj, pe 17 septembrie Zi de curățenie în Gorj, pe 17 septembrie 
Let’s Do It, Romania! organizează anul acesta Ziua 

de Curățenie Națională pe 17 septembrie, împreună 
cu alte 190 de țări, unite într-o misiune comună: o 

lume cu mai puține deșeuri.
Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor 

și Protecția Animalelor Gorj este coordonatorul proiectului 
„Let`s Do It, Romania!” în județul Gorj. Gorjenii sunt invitați 
să se alăture acțiunii de ecologizare.

„Pe această cale îi invităm pe toți cei care vor să participe, 
inclusiv autoritățile locale, ONG-urile, companiile private, 
instituțiile publice să confirme acest lucru până pe data de 
8 septembrie, la numărul de telefon 0253/216.132 sau pe 
adresa de mail sjgdasgorj@yahoo.com. 

Dacă la ultima acțiune am reușit să mobilizăm aproxi-
mativ 11.000 de oameni, anul acesta ne dorim ca numărul 
voluntarilor să fie mult mai mare”, anunță organizatorii.

Voluntarii vor primi saci și mănuși.
În continuare, Let’s Do It, Romania! îi invită pe cei care 

doresc să fie parte din schimbare să fie voluntari digitali, 
adică să marcheze în aplicația TrashOut deșeurile pe care le 
întâlnesc în natură. Echipa Let’s Do It, Romania! va trimite 
sesizări autorităților prin platforma 4B, iar în maximum 30 
de zile, acestea revin cu un status în ceea ce privește zonele 
respective.

I.I.

Am intrat cu smerenie pe uşile 
pline de lumină ale noului an biseri-
cesc început la 1 septembrie şi care 
se încheie pe 31 august anul viitor, 
aflat sub ocrotirea Preasfintei Născă-
toare de Dumnezeu. Se pare că po-
trivit tradiţiei iudaice, în această zi 
Bunul Dumnezeu a început lucrarea 
de creare a lumii şi tot în această zi, 
Mântuitorul Iisus Hristos a pus înce-
put activităţii Sale de propovăduire a 
Sfintei Evanghelii. Dumnezeu Atotpu-
ternicul, Cel ce a pus vremile și anii 
întru a Sa putere, a așezat spre slava 
Sa începutul anului bisericesc, pen-
tru ca poporul ales să se îndulcească 
de roadele câmpului, slujind bunului 
Dumnezeu cu mai multă dragoste. În 
acest sens, aşa cum se arată în Ve-
chiul Testament, Moise a zis: „Spune 
fiilor lui Israel: În luna a șaptea, ziua 
întâi a lunii să vă fie zi de odihnă, săr-
bătoarea trîmbițelor și adunare sfîntă 
să aveți; nici o muncă să nu faceți, 
ci să aduceți ardere de tot Domnului” 
(Leviticul 23, 24-25), fiindcă, după 
zidirea lumii și a tuturor făpturilor 
Sale, Dumnezeu a binecuvîntat și a 
sfințit ziua a șaptea, odihnindu-Se în-

tru dânsa, iar, în felul acesta i-a po-
runcit și omului, zicând: „Șase zile să 
lucrezi, iar în ziua a șaptea, care este 
sâmbăta (sabatul) Domnului Dum-
nezeului tău, să nu faci niciun fel 
de lucru în această zi”. La fel și ziua 
întâi din luna a șaptea a binecuvân-
tat-o și sfințind-o, a poruncit poporu-
lui Său să se odihnească de lucrurile 
lui. În cartea Leviților zice către Mo-
ise: „În ziua a cincisprezecea a lunii 
a șaptea, când vă strângeți roadele 
pământului, să sărbătoriți sărbătoa-
rea Domnului șapte zile...” (Leviticul 
23, 39). În această lună, Sfântul pro-
oroc Moise s-a coborât a doua oară 
din munte, avându-și fața prealumi-
nată și aducând Tablele cele noi, care 
aveau în ele scrisă Legea Domnului, a 
început a se zidi cortul Domnului în 
cetele israeliților, Arhiereul cel mare 
intra singur, o dată pe an, în cortul 
ce se numea Sfânta Sfintelor, care 
era după a doua catapeteazmă, ca să 
aducă jertfă sângeroasă pentru sine și 
pentru neștiințele poporului, pentru 
că poporul lui Dumnezeu se curăța 
de păcatele făcute în anul întreg, 
smerindu-și cu post sufletele și adu-

când ardere de tot Domnului. De ase-
menea, în această lună a fost sfințită 
prea minunata și prea slăvita biserică 
a Domnului zidită de Solomon și s-a 
pus în ea chivotul Legii, când se adu-
nau toate semințiile lui Israel în Ieru-
salim la praznic, pentru că le porunci-
se Domnul, zicând: „Aceasta este cea 
mai mare zi de odihnă pentru voi și 
să smeriți sufletele voastre prin post” 
(Leviticul 16, 31). În fine, din această 
lună începeau a se număra anii po-
runcilor Legii Vechi, care se întindeau 
până la 50 de ani, precum a poruncit 
Domnul celor ce intraseră în pămân-
tul făgăduinței, iar, numărând 49 de 
ani, al 50-lea cu dinadinsul să-l prăz-
nuiască, nu numai ei singuri și robii 
lor, boii și catârii lor, ci și pământul 
pe care locuiau să fie nearat și nese-
mănat; nici chiar spicele ce creșteau 
pe el să nu le strângă, nici strugurii 
din vii, nici roadele din grădini să nu 
se culeagă și să fie lăsate spre hra-
na oamenilor săraci, a animalelor și 
a păsărilor.

Astfel a primit și Sfânta Biserică 
să prăznuiască începutul «Indictio-
nului» în ziua dintîi a lunii septem-
brie, pentru următoarele pricini: în 
această lună se prăznuia la evrei și 
în toată lumea Anul Nou, fiindcă de 
acum a mers Domnul nostru Iisus 
Hristos în Nazaret, unde crescuse, și 
în zi de sâmbătă a intrat în aduna-
rea evreilor, cum era obiceiul la ei, să 
se adune mai ales sâmbăta în sina-
gogă și să învețe poporul din cărțile 
proorocilor. Atunci, intrând Iisus în 
mijlocul dascălilor și sculându-Se să 
citească, I-au dat cartea proorocului 
Isaia pe care, deschizând-o, a aflat lo-
cul unde era scris: „Duhul Domnului 
peste Mine, pentru care M-a uns a bi-
nevesti săracilor, M-a trimis a vindeca 
pe cei zdrobiți la inimă, a propovădui 
celor robiți iertare și orbilor vedere; a 
slobozi pe cei sfărîmați, ușurîndu-i; 
a mărturisi anul Domnului bine pri-
mit”! După aceea, închizând și dând 
cartea, a început să învețe, arătîndu-
Se pe Sine că este adevăratul Mesia 
trimis oamenilor de Dumnezeu-Tatăl, 
spre mîntuirea și înnoirea vieții, îm-
plinindu-se astfel scriptura citită, și 
toți «Îl mărturiseau și se mirau de cu-
vintele harului care ieșeau din gura 
Lui» (Luca 4, 17, 19). Praznicul Anu-

lui Nou bisericesc s-a așezat de către 
Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea, 
când Împăratul Constantin cel Mare, 
biruindu-l pe Maxențiu prigonitorul, 
a înnoit și a luminat toată lumea cu 
dreapta credință, dezrădăcinînd praz-
nicele păgînești. Astfel a izbăvit pe 
creștini de jugul greu al persecuțiilor, 
schimbând înțelesul «Indictionului», 
astfel că Sfinții Părinți au rînduit să 
se prăznuiască Anul Nou bisericesc şi 
ca un început al mântuirii creștinilor, 
aducându-ne aminte de intrarea lui 
Hristos în mijlocul adunării evreilor și 
de vestirea din cartea lui Isaia a «anu-
lui Domnului bine primit». Așadar, 
din prima zi a lunii septembrie prăz-
nuim intrarea Domnului, când sin-
gur dătătorul Legii S-a arătat pe Sine 
lumii, pogorându-Se din cele de sus 
și purtând în Sine pe Duhul Tatălui! 
Mântuitorul, zidind cortul cel gândit 
al Bisericii Sale, S-a adus lui Dum-
nezeu-Tatăl jertfă sângeroasă pe Sine 
pentru păcatele noastre, singur fiind 
Arhiereul cel mare Care a străbătut 
cerurile, curățindu-ne pe noi de pă-
cate prin sângele Său vărsat pe Cruce 
pentru noi, făcându-ne pentru El bi-
serici sfinte! 

În concluzie, în loc de bogăţie ma-
terială, Împăratul nostru Hristos cere 
de la noi bunătatea cea prea scum-
pă, adică nefățarnică dragoste către 
Dumnezeu și către aproapele, pentru 
că dragostea prin aur şi bogăţie se 
închipuiește de către dascăli pentru 
marea sa cinste. Că precum aurul 
este mai cinstit decât argintul, arama 
și fierul, la fel şi dragostea este mai 
cinstită decât agoniselile materiale! 
„Și acum rămîn acestea trei: credința, 
nădejdea și dragostea; iar mai mare 
decât acestea este dragostea” (I Cor. 
13,13). Un aur ca acesta cere de la noi 
Dumnezeu, poruncindu-ne să-L iu-
bim cu nefățărnicie, nu numai cu ini-
ma crezând și cu gura mărturisind, ci 
și în fapte arătându-I dragostea noas-
tră! Deci, la început de an bisericesc, 
să ne punem pentru Dumnezeu su-
fletele noastre și să fim gata de moar-
te pentru dumnezeiasca lui dragoste. 
Pentru aceasta, pe cei de aproape ai 
noștri să-i iubim așa cum ne învață 
Mântuitorul Iisus Hristos. Amin!

P.C. Părinte Pr. ILIE AMZUCU,
Parohia Urdarii de Jos
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. Telefon 0726.232.195

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon: 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase în-
chise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 
6, Ap., nr. 64, pentru o fa-
milie serioasă, cu copii sau 
nu. Preț negociabil. Telefon: 
0739352688.

 Vând două terenuri 
(intravilan + extravilan) în 
vatra satului Drăguțești, 
în vecinătatea Bisericii din 
Drăguțești, în partea dreap-
tă a acesteia. În prezent pe 
aceste terenuri este lucernă. 
Terenurile au suprafețele ur-
mătoare: primul, 6200 m.p. 
(31 m lățime și 200 m lun-
gime), din care 736 m.p. in-
travilan, iar al doilea, 6400 
m.p. (32 m lățime și 200 m 
lungime), din care 973 m.p. 
intravilan. Accesul la cele 
două terenuri se face pe o 
porțiune de drum privată (6 
m lățime x 60 m lungime, o 
ramificație spre dreapta din 
drumul bisericii), care intră 
în prețul vânzării și va fi fo-
losit de cumpărători în in-
diviziune. Fiecare teren are 
cadastru și înscriere în car-
tea funciară. 0745641008.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. 

Devirusez sistem de ope-

rare. Mă deplasez la domici-

liul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-

grijirea unei doamne imobi-

lizată la pat. Program 8 ore/

zi+libere+salariu 2000 ron/

lună. 

Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

Scoarța doresc o doamnă 
care poate să locuiască la 
mine acasă, vârstă 60 ani. 
Tel.: 0763241100.

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală si-
tuat în aripa dreaptă, secția I. 
Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608.
  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 
pivniță, fânar, magazie cere-
ale, fântână în curte, 0,25 ha 
teren arabil, posibilități de a 
crește păsări, animale mari și 
porci. Tel.: 0720450404 

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 

 Vând două motorete 
italiene, la pachet, de 50 cm 
și motocicletă MINSC 125 cm. 
Tel.: 0740160034
 Vând casă cu 3 came-

re, baie, bucătărie, sat Tră-
istiora – Dragotești. Tel.: 
0752134967
 Vând 1000 pari pentru 

vie și 300 scândură plop. Tel.: 
0752134967
 Vând căruță, plug, 

prășitoare și grapă, 7 purcei – 
15 – 20 kg. Tel.: 0752134967

PierderiPierderi
 Declar pierdut carnet 

de student emis de Universi-
tatea ,,Constantin Brâncuși” 
Târgu-Jiu pe numele POPA 
LIVIU-ADRIAN.

CumpărăriCumpărări

 Cumpăr sau concesi-
onez loc de veci sau cavou 
în Cimitirul vechi Munici-
pal până în biserică. Tel.: 
0740160034.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, diplo-
me recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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(2 sept. 1932 – 19 apr. 2016)  – scriitor și fost primar (2 sept. 1932 – 19 apr. 2016)  – scriitor și fost primar 
al municipiului Târgu-Jiual municipiului Târgu-Jiu
În aceste zile se împlinesc 90 de ani de la 

nașterea gorjeanului ing. Titu Pânișoară,  
scriitor, documentarist și fost primar  al mu-

nicipiului Târgu-Jiu, motiv pentru care credem că 
poate fi un moment potrivit spre  o readucere în 
atenția comunității a activității sale de-a lungul 
anilor. 

 Titu Pânișoară s-a născut la 2 septembrie 1932 
în satul Câineni, comuna Curtișoara, azi ambe-
le incluse în orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj. A 
urmat cursurile școlii primare din comuna natală, 
apoi prin concurs, a fost admis în clasa a I-a la 
Liceul ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, unde a fost 
premiant și premiat de onoare al celei mai prestigi-
oase școli gorjene.

În anul 1951, Titu Pânișoară a fost între primii 
admiși la Facultatea de Electromecanică Minieră 
din cadrul Institutului de Mine Petroșani. 

Rezultatele la învățătură și conduita tânărului 
student au contribuit la selectarea sa pentru conti-
nuarea studiilor în Uniunea Sovietică la Institutul 
Politehnic Novocerkask (anii II-IV) și la Institutul 
de Mine Harkov (anul V), unde și-a susținut și exa-
menul de absolvire, obținând ”diploma de merit” în 
specializarea inginer electromecanic minier.

După finalizarea studiilor universitare, tânărul 
ing. Titu Pânișoară, a fost repartizat, la cerere, în 
producție la Exploatarea Minieră Lonea din cadrul 
Combinatului Cărbunelui Valea Jiului, unde a fost 
un inginer apropiat de oameni și de activitatea lor 
grea în subteran.

După mai mulți ani petrecuți ca inginer elec-
tromecanic miner în subteran, unde și-a dovedit 
calitățile profesionale, organizatorice și umane, ing. 
Titu Pânișoară a fost scos din producție, de către 
autoritățile vremii și trimis să lucreze în conduce-
rea Organizației Regionale  U.T.M. Hunedoara.

După o perioadă de timp a revenit în Valea Ji-
ului unde a îndeplinit funcții politice în cadrul 
Organizației P.C.R. Petroșani, de unde a fost pro-
movat în structurile centrale ale partidului.

În perioada anilor 1964-1969 Titu Pânișoară a 
urmat cursurile, la fără frecvență, ale Academiei 
de Științe Social-Politice ”Ștefan Gheorghiu” din 
București, fiind între șefii de promoție.

În anul 1971, inginerul Titu Pânișoară a revenit 
în județul natal, ocupând prin concurs funcția de 
director al Direcției Tenhice – Investiții a Consiliu-
lui Popular Județean Gorj (1 martie 1971 – 22 oc-
tombrie 1979).

În perioada 1973-1975 a urmat cursurile Insti-
tutului Central de Pregătire a Cadrelor de Condu-
cere din Economie și Administrația de Stat, pe care 
le-a absolvit cu rezultate deosebite.

Activitatea profesională și cea politică 
desfășurate cu profesionalism și competență, a 
contribuit la alegerea lui Titu Pânișoară în funcția 
de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al Municipiului Târgu-Jiu (22 
oct. 1979 – 27 martie 1987) și pe cea de primar (27 
martie 1987 – 22 dec. 1989).

În perioada mandatului de prim-vicepreședinte 
și de primar al Târgu-Jiului, Titu Pânișoară a 
acționat în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare dar în concordanță cu interesele, nevoile și 
propunerile cetățenilor, motiv pentru care s-a bu-
curat de o mare apreciere din partea acestora.

Împreună cu oamenii urbei și pentru ei Titu 
Pânișoară a folosit cunoștințele, priceperea și 
experiența sa pentru dezvoltarea urbei, astfel fi-
ind realizare un număr important de obiective de 
investiții în industrie, învățământ, sănătate, cultu-
ră, ș.a., în timpul mandatelor sale conturându-se o 
importantă platformă industrială, în partea de nord 
a municipiului, iar zestrea edilitară a orașului s-a 
îmbogățit cu mai multe obiective de mare utilitate, 
dintre care se amintesc: noua stație CFR Târgu-
Jiu, dată în exploatare în 21 august 1989; Hotelul 
”Sport” și tribuna acoperită de la Stadionul Mu-
nicipal, date în folosință în anii 1987 și respectiv 
1989; Complexul sportiv  și de agrement Debar-
cader (motel, popicărie, bazin de înot, terenuri de 
sport, amenajarea lacului, dotarea lui cu bărci și 
hidrobiciclete, dat în folosință la 21 august 1989; 
extinderea Liceului ”Tudor Vladimirescu” cu 20 de 

săli de clasă, cabinete pentru limbi străi-
ne, sală de desen, bibliotecă, internat cu 
306 locuri și cantină;  extinderea cu 250 de 
paturi a Spitalului din strada Tudor Vladi-
mirescu și realizarea parcului cu fântână 
arteziană din fața spitalului; începerea și 
desfășurarea lucrărilor de amenajare hi-
droenergetică a râului Jiu în zona muni-
cipiului Târgu-Jiu; realizarea unui volum 
mare de lucrări la Centrala Electrică și de 
Termoficare a municipiului Târgu-Jiu (95 
% din lucrările la grupul I de 50 MW fi-
ind realizate), și abandonate după anul 
1990; realizarea a numeroase lucrări de 
sistematizare a străzilor și de construcții 
de locuințe, în special în zona centrală a 
orașului; A propus și a obținut aproba-
rea pentru introducerea troleibuzelor în 
rețeaua de transport în comun a orașului; 
Tot lui Titu Pânișoară în calitate se salariat 
la Consiliului Popular Județean Gorj și al 
Primăriei Târgu-Jiu i se datorează realiza-
rea ”Teatrului de vară” precum și realiza-
rea clădirii Palatului Justiției din strada 
Tudor Vladimirescu; a fost persoana care 
a contribuit, prin calitățile decizionale ce 
le avea, la proiectarea și realizarea Parcu-
lui de lângă Spitalul Județean de pe strada 
Tudor Vladimirescu, în locul unor blocuri 
propuse de proiectantul zonei.

Așa cum consemnează Al. Doru Șerban, 
jurist,  documentarist, scriitor și publicist: 
”Primarul Titu Pânișoară a fost un model pentru 
semeni prin conduita personală și cea civică. De-
venise proverbială prezența primarului la cozile 
pentru aprovizionarea zilnică, iar dumnealui care a 
împărțit numai legal spații de locuit, nu a vrut să-și 
schimbe propriul apartament cu unul mai spațios, 
situat într-o zonă centrală. La crearea și impune-
rea imaginii de persoană publică incoruptibilă, pe 
primarul Titu Pânișoară l-a ajutat familia, forma-
tă din distinsa doamnă Ana Pănișoară, eminentă 
învățătoare și cei trei copii: Doina, Daciana și Ovi-
diu, elevi exemplu prin comportare și rezultate la 
învățătură, realizați intelectual și profesional ...”

După pensionare, în anul 1990, ing. Titu 
Pănișoară, cel care a scris prin fapte pagini de is-
toria Târgu-Jiului s-a dedicat în totalitate scrisu-
lui, pentru a lăsa urmașilor destăinuiri ale trăirilor 
și împlinirilor sale, iar Alexandru Doru Șerban a 
fost cel care l-a convins să se apuce de acest de-
mers și i-a fost mentor. Titu Pânișoară s-a dovedit 
un excelent documentarist cu talent scriitoricesc 
apreciabil și cu mare putere de muncă, care și-a 
înscris numele, ca autor, coautor ori coordonator 
pe coperțile unor apariții editoriale de mare interes, 
dintre care amintim (în ordinea alfabetică a titlu-
rilor): ”Amintirile orașului”, (2006);  ”Curtișoara - 
monografie”, în colaborare cu Marin Colțan (2002); 
”Gorjul administrativ-teritorial”, în colaborare cu 
Vasile Marinoiu și Gheorghe Roibu, (2004); ”Mu-
nicipiul Târgu-Jiu” (2002); ”Oameni și întâmplări 
din Gorj”,  în trei volume (2005-2007); ”Primarii 
Târgu-Jiului” (2009); Simpozionul Național prof. 
univ. dr. muzicolog Petre Brâncuși”,  în 12 ediții 
(2003-2014); ”Școala Târgu-Jiană. Biografie și des-
tin”, coordonatori: Titu Pânișoară, Elena Roată, Ion 
Șoldea, (2005); ”Târgu-Jiu 600. Repere de ieri și de 
azi”, coautor, (2006); ”Târgu-Jiu. Case. Oameni. 
Destine” în șase volume, coautor, coordonator fiind 
domnul Ion Duguleanu:

De remarcat faptul că ing. Titu Pânișoară a fost 
inițiatorul și  organizatorul a mai multor ediții ale 
”Simpozionului național prof. dr. muzicolog Petre 
Brâncuși”, desfășurat anual la Târgu-Jiu prin efor-
tul și strădania sa, fiind în același timp și cel care 
s-a îngrijit sau s-a numărat printre cei care s-au 
îngrijit de  publicarea lucrărilor simpozionului și 
apariția a 12 ediții din acest ciclu de lucrări.  

Inginerul, documentaristul, publicistul și scrii-
torul Titu Pânișoară a  publicat diverse articole și 
studii documentare în ”Gorjeanul” și ”Portal Măias-
tra” făcând parte din colegiul redacțional al ”Portal 
Măiastra” – Târgu-Jiu

Despre activitatea, conduita și cărțile scrise de 

ing. Titu Pânișoară au scris, printre alții: prof. univ. 
dr. Adrian Gorun în volumul ”Titu Pânișoară. An-
tologie” (2016); prof. dr. Zenovie Cârlugea;  Sorin 
Băleanu, Tudor Berca în  volumul ”Personalități 
gorjene la cumpăna dintre milenii” (Editura  Gor-
jeanul, 2001), Alexandru Doru Șerban în volume-
le ”Autori gorjeni și cărțile lor – dicționar” (Editura 
Măiastra, Târgu-Jiu, 2005), și în  ”Primarii  Târgu-
Jiului” (Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2009); Geor-
ge Manoniu, Marius Becherete, Ion Predoșanu, Ion 
Șoldea ș.a. în Gorjeanul; Constantin Crețan în Cu-
rierul primăriei, ș.a.

De subliniat faptul că regretatul scriitor ing. Titu 
Pânișoară a fost membru fondator și vicepreședinte 
al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte 
Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu  cu o contribuție 
substanțială la  fondarea și evoluția ulterioară a 
asociației.

Titu Pânișoară s-a stins din viață la 12 aprilie 
2016 și a fost înhumat în Cimitirul Municipal Târ-
gu-Jiu.

Impresionat de personalitatea, calitățile și viața 
ing. Titu Pânișoară, scriitorul gorjean Florian Văi-
deianu, care a avut prilejul să fie mai mult timp în 
preajma sa, în ultimii săi ani de viață,  i-a dedicat 
omului, scriitorului și primarului Titu Pânișoară 
un roman intitulat ”Putere și libertare”,  publicat la 
Editura ”Măiastra”, din Târgu-Jiu și lansat în data 
de  3 septembrie 2016 la Muzeul Județean Gorj în 
cadrul unui eveniment special organizat de către 
Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gor-
jeni ”Al. Doru Șerban”. 

De menționat faptul că pentru a marca perso-
nalitatea ing. Titu Pânișoară, în data de 2 septem-
brie  2016,  cu prilejul împlinirii a 84 de ani de la 
nașterea sa, Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
Târgu-Ju a organizat un eveniment deosebit, ce 
a reprezentat un ”omagiu adus ... marelui speci-
alist și scriitor, fost primar al municipiului Târgu-
Jiu”,  prilej cu care a fost lansat și volumul ”Titu 
Pânișoară. Antologie” realizat sub coordonarea Prof. 
univ. dr. Adrian Gorun – președinte al instituției 
de învățământ superior la acea dată. Cu acest pri-
lej, unul din amfiteatrele Universității ”Constantin 
Brâncuși” Târgu-Jiu a primit numele fostului pri-
mar care se numește ”Amfiteatrul Titu Pânișoară”.

Așadar, un om de ispravă al Gorjului, căruia îi 
aducem omagiul cuvenit.

dr. VICTOR TROACĂ, Președinte 
al Asociației Cercetătorilor și 

Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”
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Trebuie să bată liderul! Florin Stîngă: Lucrurile 
se fac profesionist, dar ne lipsesc rezultatele

Programul primei runde din Liga 4

Viitorul Târgu Jiu trebuie să 
treacă, sâmbătă, de liderul 
ligii secunde pentru a mai 

spera la primele șase locuri. Deși 
nu s-au scurs decât patru etape din 
actualul campionat al ligii secunde, 
gorjenii au strâns trei înfrângeri. Un 
al tpas greșit ar complica teribil mi-
siunea elevilor lui Florin Stîngă, care 
încă se gândesc la play-off. Deși re-
zultatele nu îl ajută, principalul gorje-
nilor crede că are la dispoziție un lot 
valoros, care va urca în clasament.

“Venim după o înfrângere dure-
roasă, în care, din păcate, am făcut 
o repriză a doua foarte-foarte slabă. 
Am fost foarte indisciplinați tactic și 
nu am respectat nimic din ceea ce am 
pregătit, iar asta a influențat rezulta-
tul. Sper din tot sufletul să învățăm din 
greșelile pe care le-am făcut, pentru că 
avem trei înfrângeri din penalty. E du-
reros, dar trecutul rămâne în urmă și 
trebuie să privim spre viitor. Am mare 
încredere în băieții noștri, sunt băieți 
de caracter, își doresc, dar din păcate 
avem multe oscilații”, a spus Stîngă.

În ciuda faptului că la Târgu Jiu 
vine liderul, fostul mijlocaș crede că 
echipa gazdă se poate impune. Stîn-
gă a declarat că la antrenamente se 
muncește bine, iar rezultatele nu vor 
întârzia să apară dacă fotbaliștii vor 
intra pe teren cu atitudinea potrivită.

Întâlnim echipa de pe primul loc, 
o echipă solidă, cu jucători valoroși. 
Mulți dintre ei au cochetat și cu Liga 
1. Vine aici cu un moral bun, pentru 
că nu a pierdut niciun meci. Este o 
formație experimentată și bine or-

ganizată, dar până la urmă este im-
portant ceea ce facem noi. Dacă vom 
avea atittudinea potrivită, vom reuși 
un rezultat pozitiv.  Îi văd pe jucă-
tori cum se pregătesc zi de zi, a fost 
o frustrare foarte mare după meciul 
cu Constanța. Pot mult mai mult și 
important este să respectăm tot ceea 
ce pregătim și să încercăm să punem 
aceste lucruri în practică. Fiecare în-
frângere sau rezultat negativ aduce 
frustrare și neîncredere, dar eu sunt 
optimist și dau totul pentru această 
meserie. Sunt convins că munca ne 
va fi răsplătită și rezultatele vor apă-
rea. Din punctul meu de vedere, lu-
crurile se fac profesionist, dar ne lip-
sesc rezultatele.

Venit după o perioadă în care ac-
cidentările i-au limitat timpul pe ga-
zon, gorjeanul Adelin Pîrcălabu crede 
că Viitorul are un lot valoros, care are 
nevoie doar de câteva rezultate poziti-
ve pentru a evolua fără presiune.

“Pentru mine, cel mai important este 
să nu mă mai accidentez, iar echipa să 
aibă rezultate cât mai bune. Trebuie 
să fim uniți, cât mai concentrați și să 
nu mai facem greșeli personale. Putem 
câștiga meciul cu Șelimbăr cu ambiție 
și determinare. Au o echipă bună, soli-
dă, cu jucători de calitate care au evo-
luat la Liga 1. Personal, echipa noastră 
mi se pare mult mai bună ca în sezonul 
trecut, doar că suntem jucători de mo-
ral și ne trebuie puțină încredere. Cu 3 
puncte sâmbătă, am putea să sperăm 
la play-off”, a spus Pîrcălabu.

De aceeași părere este și fundașl 
Alexandru Core, care consideră că Vi-

itorul are un lot echilibrat și un ves-
tiar unit.

“Suntem un grup cu jucători tineri, 
care vor să se afirme. Avem încredere 
că putem face un joc bun cu Șelimbăr, 
chiar dacă venim după un rezultat dez-
amăgitor. Ne-am antrenat foarte bine 
zi de zi, suntem conștienți că există o 
presiune asupra noastră, dar trebuie 
să fim responsabili și eu sunt sigur că 
la final ne vom bucura de o victorie. În 
fotbalul de azi, orice meci este greu, 
iar echipele sunt imprevizibile. Trebuie 
să ne mobilizăm, să luam fiecare meci 
în parte și să abordăm la fel de seri-
os fiecare partidă. Am bătut o echipă 

cu nume, Dinamo, iar la acel meci am 
avut atitudine și multă dorință, ceea ce 
sper să se întâmple si sâmbătă. Cu o 
victorie am acumula 6 puncte, campio-
natul este lung, se pot întâmpla multe. 
Sunt convins că putem câștiga fiecare 
meci. Din punctul meu de vedere, avem 
jucători cu foarte mare calitate pe fie-
care post, jucători tineri, dar și jucători 
experimentați”.

Alexandru Băican este incert pen-
tru partida cu sibienii. Meciul de pe 
Stadionul Municipal are loc sâmbătă, 
de la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

La sediul AJF Gorj a fost stabi-
lit, prin tragere la sorți, programul 
competițional al Ligii 4 - Decathlon, 
ediția 2022-2023. Astfel, în prima 
etapă din 10 septembrie sunt progra-
mate jocurile:

Unirea Țânțăreni - Pandurii Tg 
Jiu

Petrolul Țicleni - Minerul Motru
CSO Turceni - Internațional 

Bălești
Gilortul 2 - Minerul 2 Mătăsari
Jiul Rovinari - AS Jupânești
Petrolul Stoina - Viitorul Negomir
Vulturii Fărcășești stă.
Săptămâna trecută, AJF Gorj a 

stabilit și seriile Ligii 5 pentru sezonul 

2022-2023. 
SERIA 1 : Unirea Drăgotești, Ener-

getica Tismana, Viitorul Plopșoru, 
Știința Godinești, Pandurii Padeș 
2019, Viitorul Cătunele, Foresta 
Văgiulești, Trimful Borăscu, Unirea 
Bolboși, Dumbrava Cîlnic, Viitorul 
Brănești.

SERIA 2 : Gilortul Bengești, Știința 
Popmond Plopșoru, AS Scoarța, Dina-
mo Inter Stănești, AS Prigoria, Viitorul 
Logrești, Știința Drăguțești, Bradul 
Polovragi, CSC Dănești, Știința Flacă-
ra Roșia de Amaradia, 17 Noiembrie 
Costești.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Prestație încurajatoare 
pentru CSM Târgu-Jiu
CSM Târgu Jiu nu a 

putut evita prima 
înfrângere în Liga 

Florilor, una anticipată având 
în vedere greutatea adversa-
rei. Formația noastră a fost 
învinsă de CSM București, 
într-un joc care a contat pen-
tru runda a doua a campiona-
tului. Gazdele s-au impus cu 
34-28, după un meci în care 
gorjencele au avut momente 
în care au arătat că au față de 
primul eșalon. Până la jumă-
tatea actului întâi, elevele lui 
Liviu Andrieș au stat aproape 
de adversare, iar tabela arăta 
7-6. Florența Ilie și Katarina 
Pavlovici au lovit bara la acest 
scor, iar ratările le-au costat 
pe vizitatoare, prinse sub 
asediul“tigroaicelor”. Înainte 
de pauză,  s-a făcut 17-8, iar 
spectatorii anticipau un ga-
lop de sănătate al multiplei 
campioane naționale. Nu a 
fost cazul, pentru că jucătoa-
rele noastre au punctat de 20 
de ori în a doua repriză, iar 
Katarina Pavlovic, o achiziție 
extrem de reușită, a termi-
nat partida cu 9 goluri. Oana 
Bucă a marcat de 6 ori, iar Ira 
Zinatullina de 5. Evident, nu 
a fost suficient pentru a ple-
ca macăr cu un punct de pe 
terenul bucureștencelor, dar 
antrenorul Liviu Andrieș a 
apreciat momentele bune de 
joc ale echipei sale.

“Pentru fetele noastre a 
fost o experienţă din care au 
avut multe de învăţat. Ca joc 
am avut oscilaţii, dar suntem 
multumiţi pentru că am avut 
multe momente bune de joc, 
momente care ne dau încre-
dere pentru viitor”, a declarat 

principalul de la handbal.
CSM BUCUREȘTI – 

CSM TÂRGU JIU 34-28 
(17-8) Arbitri: G. Dumitru 
/ L. Ionescu

București: Glauser, Davi-
dsen – Dindiligan 6, Dembele 
4, Mihai 3, Arntzen 3, Gogîrlă 
3, Pintea 3, Zaadi 2, Stoica 2, 
Niakate 2, Omoregie 2, Ailin-
căi 2, Aune 1, Ramusovic 1, 
Klikovac. Antrenor: Adrian 
Vasile.

Târgu Jiu: Dzhukeva, 
Marica-Bercu, Popovici 1 gol 
– Pavlovic 9, Bucă 6, Zina-
tullina 5, Ciolan 2, Gavrilă 
1, Toader 1, Necula 1, Pal 1, 

Boian 1, Chiriță, Predescu, 
Cioca, Ilie. Antrenori: Liviu 
Andrieș, Andrei Enache.

Duminică, 4 septembrie, 
de la ora 12.00, CSM Târgu 
Jiu revine pe teren propriu, în 
duelul cu SCM Gloria Buzău. 
Se anunță un meci extrem 
de dificil, viitoarea adversa-
ră producând șocul rundei a 
doua din Liga Florilor. Gloria 
a ridiculizat-o pe campioana 
Rapid București, scor 36-29. 
De altfel, Buzăul este liderul 
ligii naționale de handbal fe-
minin, cu punctaj maxim 
după primele două runde.

CĂTĂLIN PASĂRE

Alexandru Pelici, noul 
selecționer de la U19

Alexandru Pelici (48 de 
ani), ultima oară pe banca lui 
CS Mioveni, a fost numit an-
trenor la echipa națională de 
fotbal a României U19. Noul 
selecționer le-a mai pregătit 
pe Unirea Alba Iulia, Voința 
Sibiu și FC Hermannstadt.

„Este o onoare pentru 
mine să reprezint echipa 
națională a României în 
acest nou rol. Este o provo-
care pentru mine, mai ales 
că urmează în scurt timp 
primele meciuri de califica-
re, dar mă voi folosi de toa-
tă experiența mea pentru a 
crea un grup unit, alături de 
care să obținem rezultatele 
pe care ni le dorim”, a decla-
rat Pelici pentru frf.ro.

Naționala U19 a Români-
ei va evolua în calificări cu 

Letonia, Lituania și Austria. 
Merg mai departe la Turul 
de Elită primele două clasa-
te împreună cu echipa de pe 
locul 3, din cele 13 grupe, 
cu cele mai bune rezultate 
înregistrate în fața primelor 
două clasate.

La turneul final din Mal-
ta, din 2023, se vor califica 
doar 7 reprezentative alături 
de țara gazdă.

Programul meciurilor de 
calificare din această lună:

Miercuri, 21 septembrie, 
ora 20:00: Letonia – Româ-
nia

Sâmbătă, 24 septembrie, 
ora 20:00: România – Litu-
ania

Marți, 27 septembrie, ora 
18:00: România – Austria

CĂTĂLIN PASĂRE


